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ie een beetje de uitgifte van de kentekens 
volgt weet ongeveer welke combinatie uit 

welk jaar stamt. De kentekens met drie cijfers in 
het midden voor personeneauto’s dateren al weer 
van 2009. Het vertrouwde beeld van drie groep-
jes van steeds twee letters/cijfers was daarmee  
verleden tijd. De kentekenplaat met de donker-
blauwe ondergrond met witte letters werd begin 
1978 vervangen door de gele plaat met zwarte 
letters. De voertuigen met een origineel blauw 
Nederlands kenteken zijn nu dus allemaal dik ou-
der dan 35 jaar en kunnen dus met recht echte 
klassiekers worden genoemd. 
 
Blauwe plaat, gele plaat …
Tot 1 januari 1978 werden nieuw afgeleverde au-
to’s voorzien van een blauwe plaat, daarna was 
de gele kentekenplaat verplicht. Dat liep tot on-
geveer de letters TU in het midden. Daarna kwam 

dus de gele plaat met zwarte cijfers, maar nog 
wel eentje zonder het nu in heel Europa toege-
paste blauwe stukje links met de sterren, met bij 
ons de landaanduiding NL. Inmiddels hebben we 
alweer 14 jaar de GAIK platen,  waarbij GAIK staat 
voor Gecontroleerde Afgifte en Inname Kente-
kens. Voor die tijd kon je gewoon een kenteken-
plaat laten maken, maar van een GAIK-plaat wor-
den er niet meer dat twee uitgegeven en moet 
men zich legitimeren bij de bestelling van kente-
kenplaten. Overigens: een klassieker mag best 
met de gele GAIK-platen rondrijden: een blauwe 
plaat mág, maar moet niet. Bij klassieke leger-
voertuigen zie je vaak de gele platen, omdat die 
altijd al gele defensie kentekens hadden.
 
Import
Naast de klassiek geworden origineel Nederland-
se auto’s met een blauwe plaat is er de afgelopen 

25 jaar een aardige import geweest van klassieke 
auto’s: totaal ruim 90.000 stuks. De gezamenlijke 
clubs van klassieke voertuigen (verenigd in hun 
federatie, de FEHAC) hebben na het verdwijnen 
van de blauwe kentekenplaat begin jaren ’80 er 
voor gepleit om ook klassieke importvoertuigen 
nog van blauwe platen te kunnen voorzien. Uit-
eindelijk heeft de RDW hieraan meegewerkt en 
werd in 1988 als eerste de nooit gebruikte serie 
DE-00-01 van stal gehaald om importauto’s uit  
de bouwjaren van vóór 1973 te voorzien van een 
‘ouderwets’ kenteken bestaande uit twee letters 
vooraan gevolgd door vier cijfers. Inmiddels zijn 
voor personenauto’s al acht van die speciale ken-
tekenseries uitgegeven; we zitten nu aan het ein-
de van de AR-serie. Een blauw/witte plaat bestaat 
dus altijd uit twee letters en vier cijfers. Nieuwe 
kentekens van na 1977 met vier letters en twee 
cijfers of drie letters in het midden zie je op een 
oude auto een enkel keertje weleens met een 
blauwe plaat. Dat mag volgens de regeltjes dus 
niet en is een reden om bij de APK af te keuren.
 
Oudblauw
Een oudblauwe plaat geeft een klassieker een 
kenteken die bij de uitstraling van zo’n auto past. 
Kort na de personenauto werd ook voor de geïm-
porteerde bedrijfsauto’s een aparte serie kente-
kens gereserveerd: BE-00-01: die is nog niet vol. 
Ook motoren konden een kenteken uit een speci-
ale serie ZM-00-01 aanvragen. Inmiddels is daar 
een tweede serie van die begint met ZF. In januari 
2001 werd het mogelijk om ook voor auto’s uit de 
bouwjaren 1973-1977 een klassiek kenteken aan 
te vragen en dat begon met de 00-YA-01.  
Motoren en bedrijfswagens uit de bouwjaren 
1973-1977 krijgen inmiddels ook zo’n YD-in-het-
midden kenteken.. ✦

Originele blauwe 
kentekenplaten 
minimaal 35 jaar oud

Mooie MOWAG brand-
weerwagen maar het 
blauwe kenteken met 
vier letters en twee 
cijfers mag helaas niet

W

In 1978 verscheen de gele kentekenplaat, maar de blauwe plaat leeft voort!  
We zetten de kentekenplaat-wetenswaardigheden even op een rij.

Legervoertuigen kiezen niet 
voor een blauwe maar voor 
een gele kentekenplaat

De NASH Ambassador uit 
1955 heeft een speciaal 
voor import klassiekers 
uitgegeven kenteken

Mercedes-Benz 190-ers 
van rond 1985 krijgen bij 
import een nieuw drie 
letter kenteken


